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Dispoziţii generale 

 
Concursul de admitere la studii universitare de licenţă/master/doctorat se desfăşoară în 
conformitate cu: 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102 din 15 
decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea 
Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul 
superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de 
şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără 
bursă începând cu anul universitar 2017-2018; 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea 
Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând 
cu anul universitar 2017-2018; 

• METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la 
studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020, aprobată în 
şedinţa Senatului UNATC din data de 25 februarie 2019; 

• METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la 
studii universitare de master în anul universitar 2019-2020, aprobată în 
şedinţa Senatului UNATC din data de 25 februarie 2019; 

• METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la 
studii universitare de doctorat în anul universitar 2019-2020, aprobată în 
şedinţa Senatului UNATC din data de 5 aprilie 2019. 

 
Admiterea se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe domenii de studii: 

Teatru şi artele spectacolului, respectiv Cinematografie şi media, la programe de studii 
acreditate. 

Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini 
după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor 
în vigoare. 

Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului 
pregătitor,  următoarele categorii de persoane: 
a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii 
şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate 
de învăţământ din sistemul naţional din România; 
b) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de 
competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă 
pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România 
care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de 
limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul 
Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 
 

Admiterea românilor de pretutindeni se realizează în baza metodologiilor special 
elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

În cazul în care candidaţii la concurs deţin dublă cetăţenie, în vederea participării la 
admitere, aceştia vor opta, la înscriere şi vor depune dosarul cu acte în baza unei singure  
cetăţenii. Această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul concursului de admitere. 
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I. PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU CETĂŢENII DIN STATE  MEMBRE ALE 

UNIUNII EUROPENE, AI STATELOR APARŢINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC 
EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE 

 
La concursul de admitere pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 

ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cu 
diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute în baza unei liste şi 
metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către direcţia de 
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la 
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la 
concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.  

În acest sens, dosarele pentru  studii universitare de licenţă, master, doctorat trebuie 
transmise la MEN înainte de începerea perioadei de înscriere la concursul de admitere, 
după cum urmează: 

• Până la data de 28 iunie 2019, dosarele se pot transmite de către universitate; 
• În perioada 1 iulie – 26 august 2019, dosarele se transmit de către candidaţi. 
Candidaţii care deţin adeverinţe/atestate de recunoaştere emise de CNRED în anii 

anteriori, pot fi înscrişi la concursul de admitere în baza acestora. 
Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte la înscriere un certificat de competenţă 

lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate.  
Admiterea se desfăşoară în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
Admiterea candidaților care optează pentru studii universitare de doctorat este 

condiționată de prezentarea acordului de principiu al unui conducător științific, precum și de 
promovarea examenului de admitere. 

 
A se vedea şi: 
• Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii 

universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020; 
• Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii 

universitare de master în anul universitar 2019-2020; 
• Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat în anul universitar 2019-2020; 
• Anexele nr. 2, 3 şi 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

 
 

II. PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
 
 

II 1. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Candidaţii pot depune dosarul de înscriere personal sau prin împuternicire.  
Confirmarea de primire a dosarului se face pe e-mail. 
Dosarul de candidatură conține următoarele documente: 

a) cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele 
solicitate de formular). Înscrierea se face obligatoriu online. Cererea se printează, se 
semnează și se depune la dosar.  

Candidaţii din Albania, Macedonia, Serbia şi Ucraina vor completa şi cererea tip – 
Anexa 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017, în două exemplare originale, cu două fotografii 
color; 
b) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată în limba română (după caz); 
c) actul care atestă domiciliul stabil - copie și traducere legalizată (după caz) în limba 
română sau declaraţie notarială;  
d) pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 
optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 
e) actul de identitate - copie și traducere legalizată (după caz) în limba română; 
f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată (după caz) în 
limba română; 
g) diploma de bacalaureat,  sau echivalentul acesteia - copie și traducere legalizată (după 
caz) în limba română; 
h) adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat - pentru absolvenții anului 
curent - copie și traducere legalizată (după caz) în limba română; 
i) foaia matricolă aferentă studiilor efectuate - copie și traducere legalizată (după caz) în 
limba română; 
j) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă sau de un alt loc fără 
plata taxelor de şcolarizare din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat; 
k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competență 
lingvistică, după caz; 
l) certificatul medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii 
nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie: 
Candidaţii de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” şi “Artele spectacolului – 
Păpuşi-Marionete”, vor trebui să prezinte şi rezultatele  examenului medical O.R.L., pe 
care îl pot efectua la orice medic specialist.  
 Candidaţii pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media  (Imagine de 
film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al 
cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea “apt - Imagine”. 
m) declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română 
n) dovada studierii limbii române (acte de studii româneşti aferente unor programe de studii 
cu predare în limba română - diplome, certificate  sau acte de studii atestând cel puţin 4 ani 
consecutivi de studii urmaţi în limba română sau atestate de competenţă lingvistică nivel 
minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române).; 
  
 Înmatricularea la studii universitare de licenţă este condiţionată de promovarea 
concursului de admitere/testului de aptitudini. 

Candidaţii admişi la studii vor confirma locul prin completarea unui formular tip şi vor 
depune actele de studii în original până la data de 26 septembrie 2019. 
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II 2. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

Candidaţii pot depune dosarul de înscriere personal sau prin împuternicire.  
Confirmarea de primire a dosarului se face pe e-mail. 
Dosarul de candidatură conține următoarele documente:  

a) cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele 
solicitate de formular). Înscrierea se face obligatoriu online. Cererea se printează, se 
semnează și se depune la dosar.  

Candidaţii din Albania, Macedonia, Serbia şi Ucraina vor completa şi cererea tip – 
Anexa 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017, în două exemplare originale, cu două fotografii 
color; 
b) certificatul de naștere - copie și traducere legalizată (după caz) în limba română; 
c) actul care atestă domiciliul stabil - copie și traducere legalizată (după caz) în limba 
română sau declaraţie notarială;  
d) pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 
optează candidatul - copie după primele 3 pagini; 
e) actul de identitate - copie și traducere legalizată (după caz) în limba română; 
f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată (după caz) în 
limba română; 
g) diplomele de bacalaureat, respectiv licență (sunt acceptate doar programe de studii  de 
licenţă acreditate), sau echivalentul acestora - copie și traducere legalizată (după caz) în 
limba română; 
h) adeverința care atestă promovarea examenului de licență, pentru absolvenții anului 
curent - copie și traducere legalizată (după caz) în limba română; 
i) foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate - copii și traduceri 
legalizate (după caz) în limba română; 
j) declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă sau de un alt loc fără 
plata taxelor de şcolarizare din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat; 
k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competență 
lingvistică, după caz; 
l) certificatul medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii 
nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie: 
m) CV ; 
n) declaraţie privind apartenenţa la identitatea culturală română; 
o) dovada studierii limbii române (acte de studii româneşti aferente unor programe de studii 
cu predare în limba română - diplome, certificate  sau acte de studii atestând cel puţin 4 ani 
consecutivi de studii urmaţi în limba română sau atestate de competenţă lingvistică nivel 
minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române). 
 

Înmatricularea la studii universitare de master este condiţionată de promovarea 
concursului de admitere/testului de aptitudini. 

Candidaţii admişi la studii vor confirma locul prin completarea unui formular tip şi vor 
depune actele de studii în original până la data de 26 septembrie 2019. 
 

 
 

II 3. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de 
doctorat absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), 
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respectiv absolvenții de studiii unviersitare de master obținută în România, Republica 
Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate. 

 
 

Dosarul de înscriere va conţine suplimentar, următoarele: 
- declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu deţine buletin/carte de identitate 
emisă de autorităţile române (declaraţie notarială); 
- copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, autentificată de Ambasada 
României din ţara respectivă; 
- copie după paşaport (valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru 
care optează candidatul - copie după primele 3 pagini) cu viză valabilă în scop studii; 
- copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate (pentru românii 
din Diasporă); 
- certificat medical; 
- atestatele de recunoaştere a diplomelor de bacalaureat, licenţă şi master emise de către 
direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (precum şi traducerile în 
limba română ale acestor diplome) – în cazul cetăţenilor români cu domiciliul stabil în 
străinătate, care nu deţin documente de studii româneşti ; 
- declaraţie pe proprie răspundere privind susţinerea originii etnice române. 
 

II 4. Dispoziţii finale 
 

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la 
buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu 
putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii 
universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de 
școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu 
regulamentele universităţii. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei 
Universitare, precum și cele care au avizul Senatului. 

Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România trebuie să se prezinte la 
Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea 
obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor. 

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe 
parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile, cu aprobarea Senatului universităţii, 
începând cu anul universitar următor.  

 
 
 
 

III. PROCEDURA DE ADMITERE PENTRU CETĂŢENII DIN STATE TERŢE UE 
 

Cetăţenii străini din state terţe UE pot fi şcolarizaţi pe locuri de studii cu plata taxelor de 
şcolarizare în valută. 

Cuantumul taxei de şcolarizare este (conform Legii nr.1/2010): 
• pentru studii universitare de licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă  

Domeniul Teatru şi artele spectacolului – 750 euro/lună 
Domeniul Cinematografie şi media – 950 euro/lună  

• pentru studii universitare de doctorat, învăţământ cu frecvenţă 
Domeniul Teatru şi artele spectacolului – 770 euro/lună 
Domeniul Cinematografie şi media – 970 euro/lună  
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Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învăţământ. 

 
 

III 1. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după 
absolvirea anului pregătitor de limba română. 

Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă, dacă îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei 
stabilite de MEN; 
c) au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă; 
d) prezintă la înscriere, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 5, scrisoarea de 
acceptare la studii; 
e) prezintă, în dosarul de candidatură, atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă 
română; 
f) au promovat testul de aptitudini. 
 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini conţine următoarele: 
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată în limba română; 
b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) copie de pe paşaport (primele 3 pagini ale paşaportului valabil cel puţin 6 luni de la 
începerea programului de studii solicitat); 
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexă, completată 
la toate rubricile; 
e) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat, autentificată de 
către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) copie şi traducere legalizată în limba română a foii matricole; 
g) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română; 
h) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 
persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
i) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată în limba 
română; 
j) copie şi traducere legalizată în limba română a actului de identitate; 
k) actele de studii în original. 

Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind 
Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu 
Apostila de la Haga. 

Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei 
privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din 
ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă. 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Dosarele 
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite în cel mult 48 
de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 
 

Lista candidaţilor, întocmită conform machetei, împreună cu o copie a dosarului vor fi 
transmise MEN-DGRIAE, în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii, înainte de 
data înscrierii, cu cel puţin 30 de zile.  
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Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ 
superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost 
emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. 
 

La înmatriculare, numele cetăţenilor străini se vor înscrie în documentele şcolare 
conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la 
finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).  

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta paşaportul cu viză valabilă în scop “studii”. 
Studenţii străini admişi la studii vor încheia contractul de studii cu universitatea şi vor 

fi înscrişi în Registrul matricol al facultăţii.  
Înmatricularea la studii universitare de licenţă este condiţionată de obţinerea 

scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN şi a atestatului de absolvire a anului 
pregătitor de limbă română, precum şi de promovarea concursului de 
admitere/testului de aptitudini. 
 
 

III 2. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

Cetățenii străini pot fi înscriși la concursul de admitere/testul de aptitudini după 
absolvirea anului pregătitor de limba română  - în cazul studiilor universitare de master 
desfăşurate în limba română. 

La studiile universitare de master desfăşurate în limba engleză, admiterea este 
condiţionată de  promovarea testului de  cunoştinţe lingvistice pentru limba engleză şi de 
promovarea testului de aptitudini. 

 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii 

acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia; 
c) au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă; 
d) prezintă la înscriere, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 5, scrisoarea de 
acceptare la studii; 
e) prezintă, în dosarul de candidatură, atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă 
română în cazul studiilor universitare de master desfăşurate în limba română. 
f) au promovat testul de aptitudini. 
 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini conţine următoarele: 
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată în limba română; 
b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
c) copie de pe paşaport (primele 3 pagini ale paşaportului valabil cel puţin 6 luni de la 
începerea programului de studii solicitat); 
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în Anexă, completată la 
toate rubricile; 
e) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de licenţă sau a echivalentului 
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate în limba română, 
aferente studiilor efectuate; 
h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română; 
i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 
persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 
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j) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată în limba 
română; 
k) copie şi traducere legalizată în limba română a actului de identitate; 
l) actele de studii în original. 
 

Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind 
Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu 
Apostila de la Haga. 

Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei 
privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din 
ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă. 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Dosarele 
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite în cel mult 48 
de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 
 

Lista candidaţilor, întocmită conform machetei, împreună cu o copie a dosarului vor fi 
transmise MEN-DGRIAE, în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii, înainte de 
data înscrierii, cu cel puţin 30 de zile.  

Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ 
superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost 
emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. 
 

La înmatriculare, numele cetăţenilor străini se vor înscrie în documentele şcolare 
conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la 
finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).  

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta paşaportul cu viză valabilă în scop “studii”. 
Studenţii străini admişi la studii vor încheia contractul de studii cu universitatea şi vor 

fi înscrişi în Registrul matricol al facultăţii.  
Înmatricularea la studii universitare de master este condiţionată de obţinerea 

scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN şi a atestatului de absolvire a anului 
pregătitor de limbă română, precum şi  de promovarea concursului de 
admitere/testului de aptitudini. 
 
 

 
III 3. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat, dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 
a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene; 
b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia; 
c) au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă; 
d) au experienţă profesională în domeniul artistic de referinţă (teatru sau film); 
e) au acordul de principiu al unui conducător de doctorat; 
f) prezintă la înscriere, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 6, scrisoarea de 
acceptare la studii; 
g) au absolvit anul pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare; 
h) au promovat concursul de admitere la doctorat. 
 
Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini conţine următoarele: 
a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată în limba română; 
b) copie şi traducere legalizată în limba română de pe actul care atestă domiciliul stabil în 
străinătate; 
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c) copie de pe paşaport (primele 3 pagini ale paşaportului valabil cel puţin 6 luni de la 
începerea programului de studii solicitat); 
d) cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexă, completată 
la toate rubricile; 
e) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat sau a 
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
f) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de licenţă sau a echivalentului 
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
g) copie şi traducere legalizată în limba română a diplomei de master sau a echivalentului 
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă; 
h) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate în limba română, 
aferente studiilor efectuate; 
i) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română; 
j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că 
persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 
k) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie și traducere legalizată în limba 
română; 
l) copie şi traducere legalizată în limba română a actului de identitate; 
m) actele de studii în original. 
Dosarul de candidatură va fi completat cu: 

• Lista de lucrări (creaţii artistice teatru/cinematografie şi media, articole publicate în 
reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice, referate, cărţi publicate etc.); 

• Curriculum Vitae (format Europass);  
• ESEU -  Prezentarea temei de cercetare (în scris) în concordanţă cu domeniul artistic 

de referinţă (teatru sau film), care include şi  Lista bibliografică privind tema propusă; 
 
Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind 

Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu 
Apostila de la Haga. 

Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei 
privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din 
ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă. 

Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Dosarele 
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite în cel mult 48 
de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

Lista candidaţilor, întocmită conform machetei, împreună cu o copie a dosarului vor fi 
transmise MEN-DGRIAE, în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii, înainte de 
data înscrierii, cu cel puţin 30 de zile.  

Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ 
superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost 
emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. 
 

La înmatriculare, numele cetăţenilor străini se vor înscrie în documentele şcolare 
conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la 
finalizarea studiilor (diplomă, suplimentul diplomei).  

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta paşaportul cu viză valabilă în scop “studii”. 
Studenţii străini admişi la studii vor încheia contractul de studii cu universitatea şi vor 

fi înscrişi în Registrul matricol al facultăţii.  
Înmatricularea la studii universitare de doctorat este condiţionată de obţinerea 

scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN şi a atestatului de absolvire a anului 
pregătitor de limbă română, precum şi  de promovarea concursului de admitere. 
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IV. Dispoziţii finale 

 
Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat 

de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii 
pentru cetăţenii români, cu condiţia înscrierii şi promovării unui nou concurs de admitere. 

  
 

V. Obligaţiile  studenţilor străini 
 

Cetățenii străini au următoarele obligații: 
a) să respecte Constituția României și legile statului român; 
b) să respecte regulamentul intern al UNATC şi Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenţilor; 
c) să respecte prevederile prezentei metodologii. 

 
 
 

RECTOR, 
Conf.univ.dr. Nicolae MANDEA      
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Anexa 1 

 
 
 

Numărul de locuri pentru românii de pretutindeni 
repartizate UNATC 

 
 

Studii universitare de licenţă 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

cu bursă 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă 
7 3 

Studii universitare de master 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

cu bursă 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă 
1 - 

Studii universitare de doctorat 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

cu bursă 
Locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

fără bursă 
1 1 
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Anexa 2 
 
 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

(pentru cetăţenii din state  membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene) 

STUDII  ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 
 

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la sediul UNATC: 28 iunie 
2019 
 
Înscrieri: 02 – 04 septembrie 2019 
(numai în baza atestatului de recunoaştere emis de CNRED şi a certificatului de 
competenţă lingvistică pentru limba română) 
 
Desfăşurarea concursului: 06 – 19 septembrie 2019 
Taxa de înscriere: 

Facultatea de Teatru 
• Etapa I – 150 lei 
• Etapa II – 150 lei 

Facultatea de Film 
Specializările:  
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE,  MEDIA (IMAGINE DE FILM ŞI TV) 
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE,  MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: 
SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)  
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE,  MEDIA (ANIMAŢIE) 
FOTOGRAFIE 

• 300 lei 
Specializările:  
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE,  MEDIA (REGIE DE FILM ŞI TV) 
CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE,  MEDIA (MULTIMEDIA: SUNET – MONTAJ) 

• Etapa I – 150 lei 
• Etapa II – 150 lei 

 
Taxa de şcolarizare: 

Facultatea de Teatru  - 6000 lei/an 
Facultatea de Film –  20000 lei/an 

 
Taxa de înmatriculare în anul I: 

Facultatea de Teatru  - 300 lei 
Facultatea de Film – 300 lei 

 
Admiterea se desfăşoară în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare (vezi Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 
2019-2020). 
 
Înmatricularea candidaţilor admişi: 26 septembrie 2019 
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Anexa 3 
 
 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

(pentru cetăţenii din state  membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene) 

STUDII  ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ENGLEZĂ 
 

 
Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la sediul UNATC: 28 iunie 
2019 
 
Înscrieri: 11 – 12 septembrie 2019 
(numai în baza atestatului de recunoaştere emis de CNRED şi a certificatului de 
competenţă lingvistică pentru limba română) 
 
Desfăşurarea concursului: 14 – 18 septembrie 2019 
Taxa de înscriere la concurs: 

Facultatea de Teatru – 200 lei 
Facultatea de Film – 200 lei 

 
Taxa de şcolarizare: 

Facultatea de Teatru  - 7000 lei/an 
Facultatea de Film 

• 30000 lei/an următoarele programe de studii: 
- Arta regiei de  film 
- Arta imaginii de  film 
- Arta montajului de film 
- Arta sunetului de  film 
- Film de animaţie 

• 6000 lei/an următoarele programe de studii: 
- Scenaristică  
- Producţie de  film 
- Filmologie 

• 10 000 lei/an pentru programele de studii în limba engleză 
 

Taxa de înmatriculare în anul I: 
Facultatea de Teatru  - 200 lei 
Facultatea de Film – 200 lei 

 
Admiterea se desfăşoară în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare (vezi Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master în anul universitar 
2019-2020). 
 
Înmatricularea candidaţilor admişi: 26 septembrie 2019 
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Anexa 4 
 

 
 

CALENDARUL  CONCURSULUI DE ADMITERE 
PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/MASTER 
 
 
 
 

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură: 02 septembrie 2019 
(numai în baza certificatului de competenţă lingvistică pentru limba română, după caz) 
 
Desfăşurarea testului de aptitudini: 05 septembrie 2019 
 
Candidaţii admişi la studii vor confirma locul prin completarea formularului tip şi vor depune 
actele de studii în original în perioada 06 - 11 septembrie 2019. 
Înmatricularea la studii se va face după primirea aprobărilor de şcolarizare din partea 
M.E.N. 
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Anexa 5 
 
 

CALENDARUL  DE ADMITERE 
PENTRU CETĂŢENII STRĂINI  

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/MASTER 
PE CONT PROPRIU VALUTAR 

STUDII  ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ENGLEZĂ 
 
 
 

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură:  05 iulie 2019 
(numai în baza atestatului pentru limba română, dacă studiile solicitate se desfăşoară în 
limba română) 
 
Înscrieri: 02 – 03 septembrie 2019 
(numai în baza scrisorii de acceptare la studii) 
 
Desfăşurarea testului de cunoştinţe lingvistice 
( pentru studii universitare de master desfăşurate în limba engleză): 04 septembrie 2019 
 
Desfăşurarea testului de aptitudini: 05 septembrie 2019 
Data limită pentru înmatricularea candidaţilor admişi: 26 septembrie 2019  - după 
primirea scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN şi după achitarea taxei de 
şcolarizare. 
 
 

 
. 
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Anexa 6 
 
 

CALENDARUL  DE ADMITERE 
PENTRU CETĂŢENII STRĂINI  

LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
(U.E., state terţe U.E., românii de pretutindeni, diasporă) 

 
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură: 5 iulie 2019 
 
Înscrieri: 10 - 11 septembrie 2019 

- depunerea dosarului cu acte în original vizate, apostilate Haga sau supralegalizate de 

către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al 

României din ţara respectivă); 

- prezentarea scrisorii de acceptare la studii  

Taxa de înscriere *: 400 lei 

Desfăşurarea concursului:  
pentru Domeniul Teatru şi artele spectacolului: 
Luni, 16 septembrie 2019, ora 1000           - Interviu pe teme de specialitate şi  

                                               - Eseu privind necesitatea, noutatea şi utilitatea   

                                                cercetării propuse 

pentru Domeniul Cinematografie şi media: 
Marţi, 17 septembrie 2019, ora 1000          - Interviu pe teme de specialitate şi  

                                               - Eseu privind necesitatea, noutatea şi utilitatea   

                                               cercetării propuse 

 
Data limită pentru înmatricularea candidaţilor admişi: 26 septembrie 2019  - 
după primirea scrisorii de acceptare la studii eliberată de MEN (pentru cetăţenii din state 
terţe UE)  
sau a atestatului de recunoaştere emis de CNRED (pentru cetăţenii din state UE)  
sau după primirea aprobărilor de şcolarizare din partea M.E.N. (pentru românii de 
pretutindeni) 
şi după achitarea taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi cu taxă). 
 

 
* sunt scutiţi de plata acestei taxe candidaţii la bursele oferite de statul român 
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